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OrdbehandlingOrdbehandling

OrdbehandlingOrdbehandling

Vad är det för nytta med ordbehandling?

OrdbehandlingOrdbehandling

� Ordbehandlingens historia.
� Det man kan åstadkomma.
� Hur man gör.
� Ergonomi.

HistoriaHistoria

� Wysiwyg � what you see is what you get

� WordPerfect � Med rötterna i �mark up�-varianten

� MS Word

Det man kan åstadkommaDet man kan åstadkomma
En modern ordbehandlare är ett verktyg som låter användaren 
skapa:

�olika typer av dokument för utskrift: brev, artiklar, 
presentationer.

�textade skyltar.

�elektroniska dokument med inbäddade objekt, t.ex. kalkylark.

�elektroniska dokument med fält för att skriva text, markera 
boxar e.t.c.

�mallar som kan fungera som fullfjädrade 
applikationsprogram.

Hur man görHur man gör

1. Vad vill jag göra?

2. Hur gör man detta?

Jämför några dokument och sätt betyg 1-10*:

Hur lättläst är dokumentet? 

Hur intressant verkar innehållet utifrån utseendet? 

Hur välarbetat verkar innehållet?

* 1 är sämst/ointressantast och 10 är bäst/intressantast
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Hur man görHur man gör

Vad jag vill göra:

Förmedla ett budskap!Förmedla ett budskap!
Tänk på målgrupp och vilket budskap du vill 

förmedla. T.ex. 

� Jobbansökan

� Brev till kompis

� Affisch

� Rapport

Hur man görHur man gör

Förslag på arbetssätt:

� Förarbete: Vilken struktur vill jag ha på texten

� Skriv text

� Formatera dokumentet

Hur man gör formateringHur man gör formatering

� marginaler, spalter, kolumnbredd, sidhuvud, sidfot

� typsnitt, font-storlek, stil, vänster-, center eller 
högerorienterad

� bilder, tabeller, aktiva element 

Hur man spararHur man sparar
Det finns ett flertal format att spara i:

doc MS Word

sdw StarWriter

rtf Rich Text Format

txt ascii-text

sxw OpenOffice Writer

Hur man spararHur man sparar

Kan hantera

doc, rtf, txt MS Word 2000

sdw, sxw, doc, rft, txt StarWriter 6.x

sdw, sxw, doc, rft, txt OpenOffice Writer

ErgonomiErgonomi

� Fysisk miljö (arbetsmöbler, belysning, 
luftkvalitet, ljud och buller)

� Arbetsställning 

� Paus, micropaus, rolig paus

Utforma en ergonomisk komihåglapp till dig själv. 
För mer tips: s 376 i Computers � Tools for�


